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ÖZ
Amaç: Spinal anestezi özellikle alt ekstremite cerrahisi gibi birçok farkl› t›bbi prosedür için s›kl›kla tercih edilen bir anestezi yöntemidir.

Spinal anestezi, hastalara s›kl›kla lateral dekübit (LD) veya oturur pozisyonda uygulanmaktad›r. Çal›flmam›zda, LD veya oturur pozisyonda uygulanan
spinal anestezinin intraoperatif hemodinami, mobilizasyon süresi ve postspinal bafl a¤r›s›na (PSBA) olan etkilerini araflt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem: Çal›flmaya Temmuz 2015-Ocak 2016 tarihleri aras›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde, elektif alt
ekstremite cerrahisi planlanan 18-65 yafl aras›ndaki,ASA fiziksel statüsü I-II risk grubundaki toplam 138 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele
olarak lateral dekübit (Grup LD, n=70) veya oturur (Grup O, n=68) pozisyonda spinal anestezi uygulanmak üzere ikiye ayr›ld›. Her iki gruba da
standart olarak %0,5’lik 3ml hiperbarik bupivakain ile spinal blok yap›ld›ktan sonra, blok öncesi (T0) ve blok sonras› belirli zaman aral›klar› ile
(T1,5,10,15,30,60,120) ortalama arteriyel bas›nç (OAB), kalp at›m h›z› (KAH), oksijen satürasyonu (SpO2) ve etkin motor blok seviyesi olarak kabul
etti¤imiz Bromage III skoruna ulaflma süresi ölçüldü. Postoperatif dönemde gruplar›n motor blo¤un tamamen geri döndü¤ü Bromage 0’a ulaflma
süresi ve PSBA görülme s›kl›¤› karfl›laflt›r›ld›. p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular: OAB de¤erleri T1,5,10,15,30,60 dönemlerinde Grup LD’de, Grup O’ya göre istatiksel olarak anlaml› düflük bulundu (p<0.05).
Gruplar aras›nda Bromage III skoruna ulaflma süresi Grup O’da, Grup LD’ye göre istatiksel olarak anlaml› uzun bulundu (p<0.001).  Bromage 0
skoruna dönme süresi de Grup O’da, Grup LD’ye göre anlaml› olarak uzun saptand› (p=0.001). Hastalar›n postoperatif mobilize olabildikleri en
k›sa süre karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise Grup O, Grup LD’ye göre anlaml› olarak daha k›sa bulundu (p<0.001). Gruplar aras›nda PSBA geliflme s›kl›¤›
bak›m›ndan ise istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k saptanmad› (p>0.05).

Sonuç: Çal›flmam›zda LD pozisyonunda yap›lan spinal anestezinin, etkin motor blok düzeyi olan Bromage III skoruna h›zla ulaflmas› ve
motor blo¤un daha h›zl› geri dönmesi nedeniyle daha uygun bir tercih oldu¤unu düflünüyoruz. Literatürde LD pozisyonunda uygulanan spinal
anestezinin PSBA yönünden daha yararl› bulundu¤una dair kan›tlar mevcut olsa da çal›flmam›zda gruplar aras›nda PSBA insidans› aç›s›ndan
fark saptanmam›flt›r.

ANAHTAR KEL‹MELER: Spinal anestezi, Lateral dekübit pozisyonu, Oturur pozisyon

ABSTRACT
Objective: Spinal anesthesia is often preferred method of anesthesia form of any different medical procedures, especially lower extremity

surgery. Spinal anesthesia is often applied in patients with the lateral decubitus (LD) or sitting position. In our study, we aimed to investigate the
effects of spinal anesthesia application with lateral decubitus or sitting position on the intraoperative hemodynamics, duration of mobilization and
postspinal headache (PSHA).

Method: A total of 138 patients with ASA physical status I-II, aged 18-65 years scheduled for elective lower extremity surgery were included
in the study at Karadeniz Technical University Hospital between July 2015 and January 2016. Patients were randomly divided into two groups:
lateral decubitus (Group LD, n = 70) and sitting (Group O, n = 68) position with spinal anesthesia. After both groups were administered with a
standard 0.5% 3 ml hyperbaric bupivacaine by a spinal block, pre-block (T0) and after block (T1,5,10,15,30,60,120) mean arterial pressure (MAP),
heart rate (HR), peripheral oxygen saturation (SpO2), and Bromage III score which is the absolutly effective motor block level were recorded at
spesific time intervals. In the postoperative period, motor block returning time to Bromage 0 and the frequency of PSHA were observed and
compared between the groups. A value of p<0.05 was considered statistically significant.

Results: MAP values were statistically lower in Group LD compared to Group O in T1,5,10,15,30,60 periods (p <0.05). The time to reach Bro-
mage III score between the groups was statistically significantly longer in Group O than Group LD (p<0.001). As well as, the time to return to
Bromage 0 score was significantly longer in Group O than Group LD (p = 0.001). Group O was significantly shorter than group LD (p<0.001)
when patients were compared with the shortest period of postoperative mobilization time. There was no statistically significant difference between
groups in terms of PSHA development incidence (p>0.05).

Conclusion: We think that the spinal anesthesia done in the LD position is a more suitable choice because of the faster access to the Bromage
III score which is the effective motor block level, and the faster reversal of the motor block. Although there is evidence in the literature that the
spinal anesthesia applied in LD position is found to be more beneficial in terms of PSHA, there was no difference in the incidence of PSHA
between the groups in our study.
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G‹R‹fi 

Spinal anestezi ürolojik, jinekolojik ve alt ekstremite
cerrahisi uygulamalar›nda s›kça kullan›lan güvenli bir
anestezi tekni¤idir (1). Uygun hastalarda spinal anestezi
alt›nda yap›lan operasyonlar›n, postoperatif analjezi ge-
reksinimi ile maliyeti azaltt›¤› ve erken mobilizasyonu
kolaylaflt›rd›¤› gösterilmifltir (2).

Hastalara genellikle oturur, lateral dekübit veya da-
ha nadir olarak pron pozisyon verilerek spinal anestezi
tekni¤i uygulanmaktad›r. Genel durumu kötü, sedas-
yon gereksinimi duyan veya kooperasyon kurulamayan
hastalarda lateral dekübit pozisyon alt›nda spinal anes-
tezi uygulamas› daha uygun bir tercihtir. Oturur pozis-
yonda hastalar›n omurga fleksiyonu ile orta hat yap›la-
r› ve spinöz ç›k›nt›lar daha belirgin olarak saptanabilir
dolay›s›yla baflar›l› ve h›zl› bir nöraksiyel blok flans›
artar. Ancak bu hastalarda sedasyon uygulamas› zor
olup ifllem esnas›nda vazovagal senkop daha s›k görü-
lebilir (3,4). Uygulanan spinal blo¤un etkisi dakikalar
içinde bafllayarak tam etkisini 15-20 dakikada içinde
gösterir. Nöraksiyel blo¤un etkinli¤i ve seviyesi s›kl›k-
la Bromage motor blok skalas› ve pinprick testi ile
kontrol edilmektedir (5).

Di¤er nöraksiyel teknikler gibi spinal anestezi uy-
gulamas›n›n da çeflitli komplikasyonlar› mevcuttur.
Hemodinamik etkilerinin haricinde özellikle dural
ponksiyon sonras› de¤iflik serilerde %10-50 oran›nda
görüldü¤ü bildirilen ve beyin-omurilik s›v›s›n›n (BOS)
s›z›nt›s›na ba¤l› geliflen postspinal bafl a¤r›s› (PSBA),
hasta konforunu ve mobilizasyonunu etkileyen ciddi
bir komplikasyondur (6). Hastan›n yafl›, cinsiyeti, ge-
belik durumu, hidrasyon seviyesi, giriflim yap›lan i¤ne-
nin tipi ve çap› baflta olmak üzere birçok faktör PSBA
gelifliminde rol al›r. Bununla birlikte, spinal anestezi
uygulama pozisyonunun da PSBA üzerine etkilerinin
mevcut oldu¤una dair çal›flmalar bulunmaktad›r (7).
PSBA’n›n tipik ve özgün bulgular› aras›nda frontalden
bafllay›p oksipitale do¤ru yay›lan ve aya¤a kalkmakla
art›p düz yatmak ile azalan fliddetli bir bafl a¤r›s› mev-
cuttur. Bu PSBA, olgular›n %66’s›nda ilk 48 saatte,
%90’›nda ise ilk 72 saatte ortaya ç›kmaktad›r (8). Bu
sebeple PSBA insidans›n›n belirlenebilmesi için nö-
raksiyel blok uygulanan hastalar›n postoperatif süreçte
üç günden az olmamak kayd›yla takip edilmesi gerek-
mektedir.

Çal›flmam›zda, farkl› uygulama pozisyonlar› ile ya-
p›lan spinal anestezinin hemodinami, postoperatif mobi-
lizasyon ve PSBA’ya olan etkilerini de¤erlendirmeyi
amaçlad›k.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çal›flmam›z için, Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi yerel etik kurulundan 15/09/2015
tarihli ve 2015/99 say›l› etik kurul onay› al›nd›. 

Çal›flmaya, Temmuz 2015-Ocak 2016 tarihleri ara-
s›nda Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dal› taraf›ndan
elektif alt ekstremite cerrahisi planlanan 18-65 yafl ara-
s›ndaki, Amerikan Anestezistler Birli¤i (ASA) fiziksel
statüsü I-II risk grubundaki toplam 140 hasta dahil edil-
di. Hasta seçiminde d›fllama kriteri olarak, yüksek anes-
tezi riski tafl›yanlar (ASA III-IV), pediyatrik ve ileri yafl
hasta grubu (<18 ve >65 yafl), spinal anestezi için kont-
rendikasyon oluflturan durumlar (hastan›n onay verme-
mesi, kanama bozuklu¤u, enjeksiyon yerinde enfeksi-
yon varl›¤›, intrakranial bas›nç art›fl›), gebeler ve posto-
peratif erken mobilizasyon k›s›tl›l›¤› olan (kalça protezi,
multitravma) hastalar belirlenmifl olup, bu hastalar çal›fl-
maya dahil edilmedi. Yaz›l› ayd›nlat›lm›fl onamlar› al›n-
d›ktan sonra hastalar, oturur pozisyonda (Grup O, n=70)
ve lateral dekübit pozisyonda (Grup LD, n=70) spinal
anestezi uygulananlar olmak üzere rastgele iki gruba ay-
r›ld›. Yeterli motor ve duyusal blok seviyesine ulafl›la-
mad›¤›ndan dolay› Grup O’dan 2 hasta çal›flma d›fl› b›-
rak›larak toplamda 138 hasta çal›flmaya dahil edildi.

Preoperatif anestezi de¤erlendirmesi sonras› operas-
yon masas›na al›nmadan önce hastalara 20 gauge intra-
venöz kanül yerlefltirilerek 10 ml kg-1 dozunda kristallo-
id intravenöz s›v› (%0.9 sodyum klorür) infüzyonu 30
dakika süresinde verildi. Operasyon odas›na al›nan has-
talar, non-invaziv kan bas›nc› (N‹KB) ölçümü, elektro-
kardiyogram (EKG) ve nab›z oksimetresi ile monitörize
edildi. Kalp at›m h›z› (KAH) ve periferik oksijen satü-
rasyon yüzdesi (SpO2) ölçülerek, bütün veriler spinal
anesteziden önce (T0) ve spinal blok sonras› 1., 5., 10.,
15., 30., 60. ve 120.dakikalarda (T1,5,10,15,30,60,120) kayde-
dildi. Hipotansiyon s›n›r› olarak ortalama arteriyel ba-
s›nç (OAB)<60mmHg, oksijen satürasyon düflüklü¤ü
kriteri olarak ise SpO2<%90 kabul edildi.

Tüm hastalara premedikasyon amac›yla midazolam
0.01 mg kg-1 ve fentanil 1 mcq kg-1 dozlar›nda uygulan-
d›. Lomber ponksiyon (LP), L3-4 veya L4-5 aral›¤›ndan 22
gauge quincke tip spinal i¤ne kullan›larak yap›ld› ve
serbest BOS ak›fl› görüldükten sonra her hastaya
%0.5’lik hiperbarik bupivakain 3 ml (15 mg) dozunda
lokal anestezik kontrollü bir flekilde verildi. Spinal anes-
tezinin duyusal blok seviyesi pinprick testi ile motor
blok oluflma zaman› ise Bromage skoru ile saptand›
(Tablo I). Cerrahi ifllemin bafllat›labilmesi için yeterli
motor blok seviyesi Bromage III olarak belirlendi ve her
30  saniyede  bir  motor  blok  düzeyi  kontrol  edilerek,
Bromage III seviyesine ulaflma süresi kaydedildi.
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Hastalar›n spinal anestezi sonras› motor blok seviye-
sinin Bromage 0 skoruna dönme süresi ve servisteki
mobilizasyon zaman› (spinal blok uygulamas› ile hasta-
n›n aya¤a kalk›p 5 ad›m yürümesi aras›nda geçen süre)
kaydedildi. Hastalar postoperatif 72 saatlik dönemde
PSBA aç›s›ndan sorguland›. Bu süreden önce taburcu
edilen hastalardan ise telefon görüflmesi yoluyla bilgi
edinildi.

‹statiksel Analiz

‹statiksel de¤erlendirme için veriler "Statistical Pac-
kage for the Social Sciences" (SPSS) versiyon 21.0 pa-
ket program› (IBM, USA) kullan›larak çal›fl›ld›. Grup
içi da¤›l›mlarda kategorik de¤iflkenler için tan›mlay›c›
istatistik kullan›lm›fl olup frekans hesaplamalar› yüzde
cinsinden ifade edildi. Gruplar aras› niteliksel verilerin
karfl›laflt›r›lmas›nda ise ki-kare testi kullan›ld›. Say›sal
parametrelerden normal da¤›l›ma uyanlara Student’s T
testi, uymayanlara ise Mann-Whitney U testi uyguland›.
p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR

Çal›flmam›za, oturur pozisyonda (Grup O) veya late-
ral dekübit pozisyonunda (Grup LD) spinal anestezi uy-
gulanan elektif alt ekstremite cerrahisi geçirmifl toplam
140 hasta dahil edildi. Grup O’daki 2 hasta, Bromage III
motor blok düzeyi sa¤lanamad›¤›ndan dolay› çal›flma
d›fl› b›rak›ld› ve sonunda toplam 138 hasta çal›flmaya
dahil edildi.

Gruplar›n demografik özellikleri ve operasyon süre-
leri Tablo II’de özetlenmifltir.

OAB de¤erleri T1,5,10,15,30,60 dönemlerinde Grup
LD’de, Grup O’ya göre istatiksel olarak anlaml› düflük
bulundu (p<0.05). ‹ntraoperatif takip esnas›nda KAH,

T1,15 dönemlerinde Grup LD’de anlaml› olarak düflük
bulundu. Periferik olarak ölçülen SpO2 de¤erleri spinal
blok sonras› T1,5 takip dönemlerinde Grup O’da Grup
LD’ye göre anlaml› düflük bulunmas›na ra¤men bu dü-
flüfl fizyolojik s›n›rlar›n (SpO2≥90) alt›na inmemifltir
(p<0.05) (Tablo III).

Grup O’nun Bromage III skoruna ulaflma süresi,
Grup LD’ye göre istatiksel olarak anlaml› uzun bulundu
(p<0,001). Bromage 0 skoruna dönme süresi de Grup
O’da, Grup LD’ye göre anlaml› olarak uzun saptand›
(p=0,001). Hastalar›n postoperatif mobilize olabildikleri
en k›sa süre karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise Grup O, Grup LD’ye
göre anlaml› olarak daha k›sa bulundu (p<0.001)
(Tablo IV).

Gruplar aras› PSBA geliflme s›kl›¤› Tablo V’de gös-
terilmifl olup aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k bulunmam›flt›r (p>0.05). Toplamda PSBA gelifl-
me oran› %10.86 (n=15) olarak bulunmufltur.

TARTIfiMA

Çal›flmam›zda oturur (Grup O) veya lateral dekübit
(Grup LD) pozisyon alt›nda uygulanan spinal anestezi-
nin alt ekstremite cerrahisi geçirmifl olan hastalardaki
hemodinami, etkin blok bafllang›ç süresi, erken mobili-
zasyon ve PSBA’ya olan etkileri araflt›r›lm›flt›r. Lateral
dekübit pozisyonda uygulanan spinal anestezinin oturur
pozisyona göre daha s›k intraoperatif hipotansiyona ne-
den oldu¤u; Bromage III motor blok seviyesine ulaflma
ve Bromage 0 skoruna geri dönme sürelerinin ise daha
k›sa oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca PSBA görülme s›kl›¤›
aç›s›ndan lateral dekübit veya oturur pozisyonda spinal
anestezi uygulamas›n›n farkl› olmad›¤› saptanm›flt›r.

Spinal anestezi uygulamalar›nda sempatik sistem
blokaj› nedeniyle s›kl›kla hipotansiyon izlenmektedir.
Bu durum özellikle preoperatif s›v› tedavisi uygulanma-
m›fl kardiyak pompa fonksiyon bozuklu¤u olan yüksel-
mifl spinal blok seviyesi ve uygulama pozisyonlar› ile
iliflkili olabilmektedir. Çal›flmam›za dahil etti¤imiz tüm
hastalar ASA I-II risk grubunda olup majör kardiyovas-
küler patolojileri bulunmamakta idi. Ayr›ca hastalara
standart olarak preoperatif 10 ml kg-1 dozunda kristallo-
id s›v› replasman› yap›larak dehidratasyon ve azalm›fl
ön yük miktar› ile iliflkili hipotansiyon oluflumu ekarte
edilmeye çal›fl›ld›. Blok öncesi OAB de¤erleri bak›m›n-

Tablo II. Gruplar›n demografik özellikleri ve intraoperatif verileri

Grup O (n=68) Grup LD (n=70)

(± standart sapma) (± standart sapma)

Yafl (y›l) 47.4±16.3 46.8±13.6

Boy (cm) 166.9±10.1 169.3±9.7

Kilo (kg) 82.1±14.3 79.8±12.6

Cinsiyet (Kad›n/Erkek) 31/37 27/43

ASA (I/II) 27/41 39/31

Operasyon Süresi (dk) 98.2±42.0 86.9±35.6

Tablo I. Bromage motor blok skalas›

0 Hiç paralizi yok, hasta aya¤›n› ve dizini tam olarak fleksiyona getirebilir

I Sadece dizini ve ayaklar›n› hareket ettirebilir, baca¤›n› düz olarak kald›ramaz

II Dizini bükemez, sadece aya¤›n› oynatabilir

III Ayak eklemini ve bafl parma¤›n› oynatamaz, tam paralizi mevcuttur
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Tablo III. Gruplar›n takip dönemlerinde hemodinamik verilerinin karfl›laflt›r›lmas›

Parametreler Grup O Grup LD p de¤eri

T0

OAB (mmHg) 100.8±11.2 103.1±10.6 0.935

KAH (at›m dk-1) 80.9±22.5 75,2±13.5 0.073

SpO2 (%) 97.8±1.8 98.2±1.7 0.279

T1

OAB (mmHg) 98.5±14.8 85.1±10.6 <0.001

KAH (at›m dk-1) 82.0±19.9 73.9±15.1 0.008

SpO2 (%) 96.9±2.0 98.5±1.9 <0.001

T5

OAB (mmHg) 92.2±12.8 83.6±12.9 <0.001

KAH (at›m dk-1) 77.8±18.3 73.5±15.8 0.138

SpO2 (%) 97.4±1.7 98.8±1.5 0.011

T10

OAB (mmHg) 91.3±11.7 83.9±12.9 0.001

KAH (at›m dk-1) 75.3±19.2 70.6±15.1 0.112

SpO2 (%) 98.4±1.56 98.9±1.3 0.280

T15

OAB (mmHg) 90.7±13.2 83.5±12.7 0.001

KAH (at›m dk-1) 72.4±16.7 68.3±13.6 0.047

SpO2 (%) 98.5±1.5 99.1±1.2 0.055

T30

OAB (mmHg) 88.6±12.4 82.5±11.6 0.003

KAH (at›m dk-1) 71.0±17.7 67.3±11.9 0.151

SpO2 (%) 98.8±1.3 99.2±1.1 0.076

T60

OAB (mmHg) 92.1±12.9 85.3±12.9 0.006

KAH (at›m dk-1) 70.3±18.2 67.4±12.9 0.314

SpO2 (%) 98.8±1.5 99.1±1.8 0.299

T120

OAB (mmHg) 90.3±18.4 90.1±14.0 0.172

KAH (at›m dk-1) 68.9±12.7 69.5±17.4 0.899

SpO2 (%) 99.1±1.7 99.4±1.1 0.363

± standart sapma de¤erleri, OAB: ortalama arteriyel bas›nç, KAH: kalp at›m h›z›

Tablo IV. Gruplar›n Bromage III skoruna ulaflma (dk), Bromage 0 skoruna dönme (dk) ve en erken mobilize edilme sürelerinin (dk)

karfl›laflt›r›lmas›

Grup O (n=68) Grup LD (n=70) p de¤eri

(± standart sapma) (± standart sapma)

BROMAGE III (dk) 7.09 ±4.03 4.43±3.37 <0.001

BROMAGE 0 (dk) 322.24±146.06 241.00 ±121.01 0.001

MOB‹L‹ZASYON (dk) 1399.60 ±474.80 1667.07±315.24 <0.001
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dan Grup LD ve Grup O aras›nda anlaml› bir fark bu-
lunmaz iken spinal anestezi uygulanmas› sonras› Grup
LD’de intraoperatif hipotansiyon daha s›k izlenmifltir.
Spinal anestezi uygulama pozisyonlar›n›n hemodinami
üzerine etkilerini araflt›ran az say›da çal›flma mevcuttur.
Bu konu ile ilgili literatür verilerinde hipotansiyon s›kl›-
¤› bak›m›ndan LD ve oturur pozisyon aras›nda fark bu-
lunmam›fl ya da oturur grupta daha s›k hipotansiyon iz-
lendi¤i bildirilmifltir (9). Obasuyi ve ark. (10) spinal
anestezi uygulama pozisyonlar› ile ilgili yapt›klar› bir
çal›flmada oturur pozisyonun LD’ye göre daha s›k hipo-
tansiyon insidans› ile iliflkili oldu¤unu bulmufllard›r. An-
cak bu çal›flmada kullan›lan lokal anestezik ajan›n hipo-
barik vas›fta olmas› hipotansiyonun daha s›k görüldü¤ü
grubun farkl› olmas›na neden olmufl olabilir. Benzer fle-
kilde Zhendong ve ark. (11) elektif sezaryen olgular›nda
uygulad›klar› spinal anestezide oturur pozisyondakilerde
hipotansiyonun daha s›k izlendi¤ini saptam›fl olup bu
çal›flmada da hipobarik bir lokal anestezik tercih edil-
mifltir. Baflka bir çal›flmada ise izobarik lokal anestezik
ajan kullan›larak oturur veya LD pozisyonlar›nda spinal
blok uygulanm›fl olup hemodinamik olarak gruplar ara-
s›nda fark görülmemifltir (9). Kendi çal›flmam›zda hiper-
barik lokal anestezik kullan›m› nedeniyle oturur pozis-
yondaki hastalarda hipotansiyon insidans›n›n daha az
görüldü¤ü kanaatindeyiz.

Hemodinamik de¤erlendirmede di¤er bir de¤iflken
olan kalp at›m h›z› (KAH) gruplar aras› karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda blok sonras› sadece 1. ve 15. dk ölçümlerinde
Grup LD’de anlaml› düflüklük saptanm›fl olsa da di¤er
ölçüm sürelerinde bir fark görülmedi¤inden dolay› bu
durum düflük korelasyon olarak nitelendirilmifltir. Lite-
ratür verileri de spinal anestezi uygulamas›nda oturur
veya LD pozisyonun KAH de¤erine etki aç›s›ndan an-
laml› bir fark oluflturmad›¤›n› göstermektedir (9).

Çal›flmam›zda her iki grupta da normal solunum
fonksiyonlar› korunmufl, oksijen satürasyonu periopera-
tif dönem boyunca kritik seviyenin (SpO2<%90) alt›na
inmemifltir. ‹ntraoperatif SpO2 de¤eri sadece T1,5 ölçüm
zamanlar›nda Grup O’da Grup LD’ye göre istatistiksel
olarak anlaml› düflük ç›km›fl olsa da fizyolojik s›n›r›n al-
t›na inmemifltir. Hastalar›n hiçbiri genel anesteziye geç-
me ihtiyac› veya entübasyon gereksinimi de gösterme-
mifltir. Ancak spinal anestezide blok seviyesinin yüksel-

mesi ile solunum kaslar›n›n veya solunumun santral
merkezlerinin etkilenmesi ile ventilasyon bozulabilse de
özellikle uzun kemik k›r›klar›na yönelik ortopedik cer-
rahi ifllemlere ba¤l› ya¤ ve mikroembolik fenomenlerin
neden olabildi¤i solunum s›k›nt›s› durumlar›ndan bunu
ay›rt etmek genellikle güçtür (12).

Hastalar›n spinal anestezi uygulamas› sonras›nda
cerrahi prosedürün bafllat›lmas› için hedeflenen motor
blok seviyesi Bromage III skoru olarak belirlenmifl olup
Grup LD’de Bromage III skoruna ulaflma süresi daha k›-
sa bulunmufltur (4.43±3.37 dk’ya karfl› 7.09±4.03 dk).
Ayr›ca çal›flmam›zda motor blok etkilerinin ortadan
kalkt›¤›n› göstermek için Bromage 0 skoru belirlenmifl
olup Grup LD’de anlaml› olarak daha k›sa sürede Bro-
mage 0’a ulafl›lm›flt›r. Oturur veya lateral dekübit pozis-
yonda uygulanan spinal anestezinin duyusal ve motor
blok özelliklerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada oturur
pozisyonda motor ve duyusal blok bafllang›ç süresi daha
k›sa oldu¤u ayr›ca ayn› çal›flmada blo¤un etkilerinin or-
tadan kalkma süresinin ise lateral dekübit pozisyonda
daha k›sa sürdü¤ü bildirilmifl olup çal›flmam›z ile para-
lel bulunmufltur (13). Patel ve ark.’n›n (14) yapt›klar› bir
çal›flmada ise oturur pozisyonda uygulanan spinal anes-
tezinin lateral dekübit pozisyona göre düzey III motor
blok ve T4 duyusal blok seviyelerine ulaflmas› için ge-
çen süre daha uzun bulunmufltur. Karfl›t olarak oturur
pozisyonda uygulanan blo¤un daha k›sa sürede motor
ve duyusal blok bafllang›c› ile iliflkili oldu¤unu gösteren
çal›flmalarda (15) lokal anestezik olarak hipobarik veya
izobarik bupivakain kullan›lm›fl olup bu durumun spinal
anestezinin uygulama pozisyonundan ziyade ilac›n bari-
site farkl›l›¤› ile aç›klanabilece¤ini düflünmekteyiz. 

Spinal anestezi etkisinden derlenmenin di¤er bir
göstergesi olarak kulland›¤›m›z erken mobilizasyon sü-
resi olan Bromage 0 skoruna Grup LD’de daha k›sa sü-
rede dönülmesine ra¤men Grup O’da mobilizasyon sü-
resi anlaml› olarak daha k›sa bulunmufltur. Bu durum er-
ken mobilizasyonda sadece motor blo¤un geri dönmesi-
nin yeterli olmay›p ayn› zamanda cerrahi operasyon ti-
pinin de etkili faktörler aras›nda olabilece¤ini düflündür-
mektedir.

Tan›sal amaçl› veya anestezi tekni¤i olarak uygula-
nan lomber ponksiyon sonras› PSBA insidans› de¤iflik
serilerde %10-50 oran›nda görüldü¤ü bildirilmifltir (6).

Tablo V. Gruplarda PSBA geliflme s›kl›¤›

Grup O (n:68) Grup LD (n:70)

PSBA Hasta say›s› (n) % Hasta say›s› (n) %

Geliflen 6 8.8 9 12.9

Geliflmeyen 62 91.2 61 87.1
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Tipik olarak ifllemden 24-48 saat sonra bafllayarak bir-
kaç gün içinde kendini s›n›rlayan ve oturma veya aya¤a
kalkma ile fliddetlenen ciddi bir nörolojik komplikas-
yondur (1). PSBA gelifliminde hastan›n cinsiyeti, spinal
i¤nenin tipi ve çap›, i¤ne aç›s›n›n yönü, teflebbüs say›s›
ve hidrasyon durumu gibi birçok faktörün etkili olabil-
di¤i bilinmektedir (16). Çal›flmam›za dahil etti¤imiz
toplam 138 hastan›n tümüne ifllem öncesi 10 ml kg-1 do-
zunda s›v› replasman› yap›lm›fl olup. 15 hastada
(%10.86) PSBA geliflmifltir. Birçok çal›flmada PSBA
oluflumunda en önemli faktörün kullan›lan spinal i¤ne-
nin tipi ve çap› oldu¤u gösterilmifltir. Özellikle kalem
uçlu i¤nelerin keskin uçlu i¤nelere göre dural liflere da-
ha az zarar vermesi (daha az BOS kaça¤›na neden ola-
rak) nedeniyle PSBA insidans›n› azaltt›klar› saptanm›fl-
t›r. Ancak bu çal›flmam›zda hastanemizin imkanlar› do¤-
rultusunda standart olarak 22G keskin uç Quincke tip
spinal i¤ne kullan›lmas› nispeten yüksek PSBA insidan-
s›n›n ortaya ç›kmas›na neden olarak gösterilebilir.

Oturur veya lateral dekübit pozisyon alt›nda spinal
giriflim uygulanan gruplar aras›nda ise PSBA s›kl›¤›
aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. Bununla
birlikte özellikle son y›llarda spinal anestezi uygulama
pozisyonlar› ile PSBA aras›nda bir iliflki oldu¤una dair
çal›flmalar  mevcuttur  (7).  Spinal  anestezi  uygulamas›
s›ras›ndaki farkl› pozisyonlar›n PSBA geliflimine olan
etkilerini inceleyen bir meta-analizde özellikle lateral
dekübit pozisyonun oturur pozisyona göre PSBA’dan
korunmak için daha iyi bir alternatif oldu¤u ve PSBA
insidans›n› anlaml› olarak düflürdü¤ünü bildirmifltir
[RR=0.61, %95 CI=0.44-0.86, p=0.004] (17). Çal›flma-
m›zda nispeten düflük s›kl›kta görülen bir nörolojik
komplikasyon olan PSBA’n›n hasta say›s›n›n yetersiz ol-
mas› nedeniyle görülme oran› bak›m›ndan gruplar aras›n-
da anlaml› bir fark ortaya koyamad›¤›n› düflünmekteyiz.

Çal›flman›n Limitasyonlar›

Çal›flmam›zdan elde edilen sonuçlar› etkileyebilece-
¤ini düflündü¤ümüz k›s›tl›l›klar› bildirmekte fayda gör-
mekteyiz. Operasyon tipinin s›n›fland›r›lmamas›n›n mo-
bilizasyon süresinin farkl› hesaplanmas›nda etkili bir
faktör olabilece¤ini düflünmekteyiz. Ayr›ca PSBA insi-
dans›n›n yüksek saptanmas›na hastanemizin imkanlar›
do¤rultusunda 22G keskin uçlu Quincke tip spinal i¤ne
kullan›lmas›n›n neden oldu¤u düflünülmüfltür. Çal›flma-
m›za dahil etti¤imiz hasta say›s›n›n nispeten düflük ol-
mas› ise anlaml› sonuç elde edilmesi bak›m›ndan grup-
lar›n temsil yetene¤ini azaltmaktad›r.

SONUÇ

Spinal anestezi uygulamas› s›ras›nda kullan›lan late-
ral dekübit veya oturur pozisyonun etkileri araflt›r›lm›fl
olup lateral dekübit pozisyonda yap›lan spinal anestezi-
nin oturur pozisyona göre daha düflük OAB ile iliflkili
oldu¤u KAH ve periferik SpO2 de¤erlerini anlaml› fle-
kilde de¤ifltirmedi¤i ve etkin motor blok seviyesine da-
ha h›zl› ulafl›p daha h›zl› normale döndü¤ü gösterilmifl-
tir. Gruplar aras›nda PSBA insidans› aç›s›ndan fark bu-
lunmam›fl olup bu konuda daha fazla çal›flmaya ihtiyaç
oldu¤u görülmektedir.
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